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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Територия: 43 094 км² 
Население: 5 824 857 души (2020) 
86,9% от датски произход (включително инуитски и фарьорски). Останалите 13,1% са с 
чуждестранен произход. Най-често срещаните страни на произход са Полша, Турция, 
Германия, Ирак, Румъния, Сирия, Сомалия, Иран и Афганистан. 
Столица: Копенхаген – 613 288 души (2020),  
с предградията – 1 330 993 души (2020) 
Население на останалите основните градски зони:  
Орхус (280 600);  
Оденсе (180 300);  
Олборг (117 400);  
Есбьерг (72 100);  
Рандерс (62 500);  
Колдинг (61 200);  
Хорсенс (59 500);  
Вейле (57 700);  
Роскилде (51 300);  
Хернинг (50,400) 
Официален език: датски 
Основна религия: лютеранска (83%) 
Парична единица: датска крона (DKK) 
Национален празник: 5 юни – Ден на Конституцията 
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ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 
 
Форма на управление: Конституционна монархия. 
 
Настоящи политически лидери: 
 
Монарх: кралица Маргрете II (от януари 1972 г.);  
Престолонаследник: принц Фредерик (по -голям син на монарха, роден на 26 май 1968 г.) 
 
Министър-председател: Мете Фредериксен (Mette Frederiksen) от 27 юни 2019 г. - 
социалдемократ (Socialdemokratiet). 
 
Законодателната власт е еднокамерна. Парламентът, наречен Народно събрание (или 
„Фолкетинг“), има крайната законодателна власт; неговите 179 членове (включително по 
двама представители от Гренландия и Фарьорските острови) се избират чрез всенароден 
вот въз основа на пропорционално представителство за четиригодишен мандат. При вот 
на недоверие парламентът може да принуди цялото правителство да подаде оставка. 
 
Изпълнителна власт: Монархът е глава на държавата и теоретично притежава всички 
изпълнителни правомощия, но в действителност изпълнителните правомощия се 
упражняват от министър-председателя от името на монарха. Като цяло лидерът на 
мажоритарната партия или коалиция се назначава за министър-председател от монарха. 
Кабинетът, наречен Държавен съвет, се назначава от монарха по препоръка на премиера. 
 
Административно-териториалната структура от 2007 г. обособява Дания в 5 региона, 
включващи 98 общини. Петте региона са Северен Ютланд, Среден Ютланд, Южна Дания, 
Зийланд и Столичен регион (Копенхаген). Общият брой на местата в Регионалните съвети 
е 205, а в градските съвети – съответно 2432. В Регионалните и Общински съвети се 
избира кмет. Тази структура се различава само за Региона Копенхаген, който обхваща 1,8 
млн. души население и е най-големият в страната. 
Фарьорските острови и Гренландия принадлежат на Кралство Дания от 18 век, но имат 
автономно самоуправление. Датското правителство се стреми да осигури по-висока степен 
на участие от страна на Фарьорите и Гренландия, когато се обсъждат въпроси на 
сигурността и външната политика, релевантни и за тях. Дания допринася за две трети от 
бюджета на Гренландия, останалата една трета се набавя от риболов.  
 
ДЕЙСТВАЩ ПАРЛАМЕНТ 
 
Лидерът на социалдемократите Мете Фредериксен беше назначена за премиер след 
изборите през 2019 г., ръководейки еднопартийно правителство (48 места от 179), което 
обаче има подкрепата на „червения блок“, състоящ се от социал-либералите (16 места), 
Социалистическата народна партия (14 места), Червено-зеленият алианс (13 места), 
Фарьорската социалдемократическа партия и гренландския „Сиумут“. Опозицията („син 
блок“) се формира от „Венстре“ (43 места, консервативно-либерална партия), дясната 
Датска народна партия (16 места), Консервативната народна партия (12 места), зелената 
партия „Алтернатива” (5 места) и дясната партия „Нова дясна” (4 места). 
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В речта си по повод откриването на парламентарния сезон на 06 октомври 2020г. 
министър-председателят Мете Фредериксен посочва, че правителството предлага 
отпускането на 2 млрд. датски крони годишно (268.757.000 евро) до 2025 г. за зелени 
инвестиции, в т.ч. благоприятни за климата практики в селското стопанство, 
преработване на въглеродния диоксид в зелена енергия, разработване на био гориво за 
нуждите на транспорта и индустрията, рециклиране и намаляване на употребата на 
пластмаса. Част от средствата, възлизащи на общо 10 млрд. крони (1.343.785.000 евро) 
за целия 5-годишен период, ще бъдат финансирани от Фонда за възстановяване на ЕС. 
 
Голяма част от политическия дебат през 2020 г. се характеризира с епидемията от COVID-
19. Дания е една от първите държави, въвели ограничителни мерки, но и една от първите, 
които възобновяват дейностите след първата вълна, която предизвика вътрешни и 
международни похвали за правителството на Фредериксен. През ноември 2020 г. обаче 
правителството беше критикувано за решението да се пристъпи към масово избиване на 
популацията на норки в страната след откриване на мутация на COVID-19. Протестите 
довеждат до оставката на земеделския министър. 
 
 
ИКОНОМИКА  
 
Актуално икономическо развитие:  
 
Дания е с високо развита, експортно-ориентирана икономика, основана на принципите на 
свободната търговия и с индустриална структура, доминирана от високо 
конкурентноспособни малки средни предприятия. Характерна е либералната търговска 
политика. Страната е привърженик на многостранните преговори, поради което СТО е 
особено важна за търговската й политика. Дания (с Швеция, Финландия и Австрия) 
изпълнява целта на ЕС за размера на инвестициите в НИРД да е над 3% от БВП.  
 
Като малка държава с отворена икономика и структурен излишък в платежния баланс, 
икономиката на Дания - макар и просперираща - е силно зависима от външната търговия. 
Приблизително 70% от експорта на Дания е за страните от ЕС. Сред първите пет търговски 
партньора са: Германия, Швеция, Великобритания, САЩ и Норвегия. САЩ са най-големият 
търговски партньор извън Европа. 80% от износа на Дания са индустриални продукти – 
машини и инструменти, медикаменти, електроника, високи технологии (вятърни турбини, 
измервателни уреди и др.). Останалите 20% са селскостопански стоки. Ето защо страната 
регистрира най-дълбокия спад на БВП през първата половина на 2020 г. поради кризата 
с COVID-19 (-7.7% на годишна база само през второто тримесечие). Тъй като вътрешното 
и външното търсене се нормализират, реалният БВП на Дания се очаква да се увеличи с 
над 2,8% до края на 2021 г. и около 2,9% през 2022 г. 
 
Публичните финанси на страната са стабилни, с едни от най-ниските съотношения на дълг 
към БВП в Европа, въпреки че мерките, предприети от правителството за справяне с 
кризата, доведоха до увеличение (43,4% от БВП през 2020 г.). Очаква се съотношението 
да продължи да се увеличава тази и следващата година (съответно 41,6% и 42,9%) в 
резултат на свиването на БВП, големите корекции на потока на акции поради значителни 
отсрочки на данъците и значителният държавен дефицит. Бюджетните приходи 
претърпяват значително намаляване, тъй като данъчните постъпления са намалели, 
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докато правителството внедри спешен фискален пакет на стойност около 4,5% от БВП, 
което доведе до бюджетен дефицит от 0,3% през 2020 г.. Ако глобалната икономика се 
стабилизира, дефицитът на Дания също трябва да бъде прогнозиран на 0,4% до края на 
2021 г. и 0,3% през следващата година (МВФ). Междувременно инфлацията на 
потребителските цени остава умерена през 2020 г. (0,3%) на фона на ниските цени на 
петрола и рязкото свиване на потреблението; и постепенно да се увеличи до 1,1% през 
2021 г. и 1,4% през 2022 г. (МВФ, април 2021 г.). В съответствие с възстановяването на 
външното търсене се очаква търговията постепенно да се съживи, но през 2021 г. обемите 
както на износа, така и на вноса остават под нивата си за 2019 г. 
 
Датската икономика се характеризира със справедливо разпределение на доходите и 
високо обхватни държавни мерки за благосъстояние, с един от най -високите БВП на глава 
от населението в света (59 830 щ.д. ППС през 2019 г., Световна банка). Нивото на 
безработица нараства до 5,6% през 2020 г., уравновесено от правителствената схема за 
подпомагане на заплатите, прилагана, за да се избегнат масови съкращения, остава 
стабилна в - 5,6% през 2021 г. и 5,5% през следващата година (МВФ, април 2021 г.). 
 
Основни отрасли на промишлеността:  
 
Селскостопанският сектор представлява едва 1,4% от БВП и в него са ангажирани 2% от 
населението (Световна банка, 2019 г.). Приблизително 60% от датската земя се използва 
за земеделие, а в страната има повече от 50 000 земеделски производители, които са 
основен износител на селскостопански продукти (месо, риба и млечни продукти, наред с 
други). Дания произвежда достатъчно храна, за да нахрани 17 милиона души, три пъти 
повече от населението си. Близо 90% от земеделските приходи на страната идват от 
животновъдството. Пазарът на биологични продукти в Дания е пропорционално най-
големият в света, като органичните храни съставляват приблизително 12% от общия пазар 
на храни на дребно. Според Световната фермерска организация въздействието на COVID-
19 върху датския селскостопански сектор е относително скромно, тъй като нарастването 
на вътрешното търсене смекчава загубите, свързани с износа. 
 
В промишленият сектор са заети около 18% от активното население и той допринася за 
20,9% от БВП. Основните сектори на дейност са химическата, фармацевтичната и био 
технологичната промишленост, с нишови индустрии във възобновяемата енергия и 
биотехнологиите. Дания има ограничени природни ресурси, което забавя развитието на 
тежката й индустрия. Страната обаче има достатъчно запаси от нефт и газ, за да осигури 
енергийната си независимост. Добивът на уран е разрешен да започне на автономната 
датска територия Гренландия. Дания е водещият световен производител на вятърни 
турбини и изнася по-голямата част от продукцията си. 
 
Секторът на услугите допринася за почти три четвърти от БВП (64,9%) и заема най-
големия дял от населението (80%). Дания има силен банков сектор, характеризиращ се с 
висока степен на концентрация: местните банки притежават над 85% от общите активи, 
а три банки контролират 50% от общите активи. Туристическият сектор се превръща в 
нарастващ източник на приходи за страната. Търговията и транспортните услуги също са 
важни за икономиката на страната (Дания е петият по големина корабен оператор в 
света). С приблизително 33,3 хиляди регистрирани безработни към ноември 2020 г., 
служителите, работещи в туристически агенции, почистващи и свързани с тях услуги, 
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представляват най-голям брой безработни хора, следвани от тези в търговския сектор (с 
близо 30 хиляди уволнения) и в ресторантите и хотелиерски сектор (23,4 хил. уволнения 
– по данни на Statista). 
 
Природни ресурси: 
 
Нефт, природен газ, чакъл, пясък, варовик, креда, глина и сол са някои от природните 
ресурси, които могат да се намерят в земята на Дания. 
 
Потребителски профил: 
 
Средната възраст в Дания е 42 години. Населението е леко застаряващо, но се очаква 
трябва да се стабилизира през следващите години. Темпът на растеж на населението през 
2020 г. е 0.48%. Около 28,7% от населението е на възраст под 24 години, докато 32,5% 
са на възраст над 55 години. Средно едно домакинство се състои от 2 души и този брой 
намалява, докато средният брой е бил 2,2 души през 2007 г. Около 44,4% от 
домакинствата са хора, живеещи сами, а 42,8% са двойки с или без деца. Съотношението 
между половете е 99 мъже на всеки 100 жени с 88,1% от общото население, живеещо в 
градските райони през 2020 г. Концентрационните точки на населението са предимно по 
крайбрежието и в източната част на страната. Основният град е столицата Копенхаген, 
където населението е 1.34 милиона жители през 2020 г. Нивото на образование в страната 
е високо, като 81% от хората на възраст от 25 до 64 години имат средно образование, а 
37% от хората на същата възраст имат висше образование. По-голямата част от 
населението работи в държавния сектор, здравеопазването и образованието (31.7%), 
търговията и транспорта (25%), производството (12%) и други бизнес услуги (11.1%). 
Също така 6% от работната сила работи в строителството, 4,3% работи в областта на 
изкуствата, забавленията и културата, 3,9% работи в областта на информацията и 
комуникациите, 3% работи в областта на финансите и застраховането, 1,5% работи в 
селското стопанство и 1,4% в недвижимите имоти. 
 
Покупателна способност: 
 
БВП на глава от населението възлиза на 59 830 щ.д. през 2019 г. (Световна банка). 
Средната заплата на работник на пълен работен ден е 320,040 датски крони годишно. 
Покупателната способност на домакинствата се увеличава през последните години. 
Коригираният годишен разполагаем доход на домакинството се оценява на 29 606 USD 
(ОИСР). Според статистиката на Дания, намаляващата част от доходите на датските 
домакинства се харчат за храна, напитки и тютюн, докато все по-голяма част се 
изразходва за почти всичко останало. От 1978 г. потребителските разходи за храна и 
напитки намаляват от 25% на 15% от общите потребителски разходи, докато 
потребителските разходи за жилища, включително наем и отопление, се увеличават от 
23% на 28%. Индексът на Джини за неравенството в доходите е малко под средното за 
Европа и остава стабилен. Мъжете печелят средно 360 563 датски крони годишно, докато 
жените печелят само 280 547 датски крони. Хората, работещи в провинциите Копенхаген 
(Kobenhavns Omegn) и Северен Ютланд (Nordsjëlland), имат най -високи заплати, докато 
тези, които работят в провинциите Борнхолм (Bornholm) и Фин (Fyn), имат най-ниските 
заплати. 
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ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 
 
Дания е страна съосновател на ООН (1945), НАТО (1949) и Европейската асоциация за 
свободна търговия EFTA (1960). Член е на ЕС от 1 януари 1973 г. Активно участва в  
различните формати на Северното сътрудничество. Член е на ОИСР. 
На изборите на 12 октомври 2018 г. Дания е избрана за член на Съвета по правата на 
човека за периода 2019-2021 г. 
Дания се присъединява към Глобалния пакт за сигурна, редовна и законна миграция на 
ООН през 2018 г. 
 
СЕВЕРНИ ФОРМАТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
Северното измерение (Northern Dimension) е инструмент за сътрудничество между 
държавите-членки на ЕС, Русия, Норвегия и Исландия. САЩ и Канада имат статут на 
наблюдатели. Целта е да се насърчава устойчивото развитие, подобряването на 
благосъстоянието, сигурността, стимулирането на икономическото сътрудничество, 
икономическата интеграция и конкурентоспособността в Северна Европа. 
 
Северният съвет на министрите (The Nordic Council of Ministers) е официален 
междуправителствен орган на сътрудничество на Северния регион. 
 
Северният съвет (The Nordic Council) е официален орган за между-парламентарно 
сътрудничество на Дания, Финландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Исландия. 
 
Северните страни – Балтийските страни (Nordic-Baltic Eight (NB8)) е формат на 
регионално сътрудничество, учреден през 1992 г., който включва Дания, Естония, 
Финландия, Исландия, Латвия, Литва , Норвегия и Швеция. Целта е активизиране на 
диалога по международни въпроси и въпроси от значение за региона. 
 
Отделно, Дания, Финландия, Швеция, Естония, Латвия и Литва координират тясно своите 
позиции в ЕС във формат NB6. Те имат общи интереси и цели по отношение на бъдещето 
на Европа в светлината на дискусията относно „Ханзейската лига 2.0“ и нарастващата 
коалиционна политика в ЕС. Шестте държави-членки неофициално координират своите 
политики и действат като първо пристанище за подкрепа и обсъждане на теми, които 
заемат приоритетно място в дневния ред на ЕС. 
 
Форматът e-PINE включва NB8 и САЩ. 
 
Сътрудничеството NB8 и Великобритания се осъществява във формат Северен форум 
на бъдещето (Northern Future Forum), като срещи се провеждат ежегодно от 2011 г. 
 
Други формати, в рамките на които се организират редовни срещи са: Северните – 
Балтийските страни и Бенелюкс; Северните-Балтийските страни и Вишеградската 
четворка. 
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
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Дания остава лоялен партньор в рамките на ЕС, което е продиктувано и от подкрепата на 
датското общество за проевропейската политика на страната. Датското общество очаква 
от ЕС защита на фундаменталните права на гражданите и съхраняване на основните 
ценности на Европа. По актуалния дневен ред на Европейския съюз датската страна 
защитава прагматично своите интереси като търси партньори по отделни теми и политики 
с останалите представители на Северните държави /Швеция и Финландия/, както и някои 
сходни по размер, население и влияние държави като Нидерландия и Австрия. Приоритет 
се поставя на зеления преход и дигитализацията, свързани с устойчивото развитие на 
Общия пазар в ЕС. Миграционната политика е съществен дебат във вътрешнополитически 
план като един от основните приоритети е недопускане на нелегална имиграция и 
солидарност с държавите-членки, които са външна граница на ЕС. 
 
Датското членство в ЕС има четири изключения в областите правосъдие и вътрешен ред, 
отбрана и финанси.  
 
Дания се стреми към засилено сътрудничество със страните от Еврозоната, на която не е 
член.  
 
Банковият съюз е от интерес за Дания и въпросът за присъединяването на страната към 
него остава актуален.  
 
През 2017 г. ЕВРОПОЛ и Дания сключват споразумение за сътрудничество, което дава 
достъп на датската полиция до база данни.  
 
ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ  
 
Нивото на преките чуждестранни инвестиции в Дания все още е далеч под потенциала на 
страната. Освен това, поради ефектите от пандемията Covid-19, притока на ПЧИ рязко се 
забавя. Според Световния инвестиционен доклад на UNCTAD за 2021 г. притокът на преки 
чуждестранни инвестиции е намалял до 1,2 млрд. щ.д. през 2020 г., в сравнение с 3,6 
млрд. щ.д. през 2019 г. Реализираните датски инвестиции зад граница са съответно 11,404 
млрд. щ.д. през 2019 г. и 4,395 млрд. щ.д. през 2020г.  
Привлечените ПЧИ са предимно ориентирани към финанси и застраховане, бизнес услуги, 
търговия на едро и дребно, производство, недвижими имоти и информация и 
комуникации. Акциите на ПЧИ са предимно собственост на Холандия, Швеция, 
Великобритания и Люксембург и през 2020 г. достигат 135 млрд. щ.д.. ПЧИ към Дания 
често преминават през Холандия и Люксембург като транзитни страни; ако обаче се вземе 
предвид държавата, която в крайна сметка контролира инвестициите, САЩ са най -
големият инвеститор (около 30% от общите ПЧИ, според Банката на Дания). 
Силните страни на страната включват висококвалифицирана и многоезична работна сила, 
гъвкав пазар на труда, ултрамодерна инфраструктура (телекомуникации, транспорт и 
т.н.) и привлекателни данъчни стимули за компаниите. От друга страна, вътрешният пазар 
е малък и уязвим на външни сътресения, а нивото на външния дълг е високо. Бизнес 
средата е толкова добре развита, че Световната банка класира Дания на четвърто място 
от 190 страни в класацията за Doing Business за 2020 г., една позиция по -ниска в 
сравнение с предходната година, но все пак най-добрата страна в Европа. 
 
Инвестиционна рамка и възможности: 
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Свобода на установяване - Чужденците и датските граждани се ползват от същото 
отношение, тъй като няма ограничения за чуждестранните инвеститори (освен в някои 
специфични чувствителни сектори). 
 
Придобиване на холдинги - Разрешава се мажоритарен дял в капитала на местно 
дружество. Ограничения за ПЧИ обаче съществуват в следните сектори: 

- Авиация (продуктите трябва да идват главно от компании, базирани в ЕС) 
- Отбранителна промишленост (изисква се одобрение от Министерството на 
правосъдието) 

- Проучване на въглеводороди (датската държава трябва да притежава поне 20% от 
капитала на дружеството) 

- Морски транспорт (има ограничение за ПЧИ, идващи извън ЕС) 
- Недвижими имоти (специални условия за ПЧИ, идващи извън ЕС) 
- Финансов пазар (необходимо е да има регистрирано дъщерно дружество в Дания). 

 
Задължение за деклариране - Няма проверка на ПЧИ в Дания и инвеститорите не изискват 
предварително разрешение от държавата. 
 
Компетентна организация - Инвестирайте в Дания  
 
Български инвестиции в страната: 
 
Няма данни за по-значителни български ПЧИ в Дания. 
 
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 
 
Стойността на износа на стоки от Дания възлиза на 107 млрд. щ.д. през 2020 г. Общият 
износ на стоки от Дания намалява с 2,51% в сравнение с 2019 г. 
 
Износът на Дания през 2020 г. по държави: 
 

• Специални категории с дял от 20% (21 млрд. щ.д.); 
• Германия с дял от 12,6% (13,5 млрд. щ.д.) 
• Швеция с дял от 8,71% (9,34 млрд. щ.д.) 
• Холандия с дял от 5,77% (6,18 млрд. щ.д.) 
• Норвегия с дял от 5,74% (6,16 млрд. щ.д.) 
• Обединеното кралство с дял от 4,64% (4,97 млрд. щ.д.) 
• САЩ с дял от 4,59% (4,93 млрд. щ.д.) 
• Китай с дял от 4,04% (4,33 млрд. щ.д.) 
• Полша с дял от 3.45% (3.7 млрд. щ.д.) 
• Франция с дял от 2,87% (3,08 млрд. щ.д.) 

 
Структурата на износа от Дания през 2020 г., представена от следните основни групи 
стоки: 
 

• 17,7% (19 млрд. щ.д.): 30 - Фармацевтични продукти; 
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• 13,2% (14,1 млрд. щ.д.): 84 - Ядрени реактори, котли, машини и механични уреди; 
части от тях; 

• 7,92% (8,49 млрд. щ.д.): 85 - Електрически машини и съоръжения и части от тях; 
звукозаписващи устройства и репродуктори, записи и възпроизвеждане на 
телевизионни изображения и звук и части и аксесоари на такива изделия; 

• 3,88% (4,16 млрд. щ.д.): 90 - оптични, фотографски, кинематографски, 
измервателни, контролни, прецизни, медицински или хирургически инструменти и 
апарати; части и принадлежности за тях; 

• 3,84% (4,11 млрд. щ.д.): 02 - Месо и карантии, годни за консумация; 
• 2,94% (3,15 млрд. щ.д.): 94 - Мебели; спално бельо, матраци, подложки за 
матраци, възглавници и подобни пълнени мебели; лампи и осветителни тела, 
неупоменати, нито включени другаде; светещи табели осветени табелки с имена и 
други подобни; сглобяеми сгради; 

• 2,83% (3,03 млрд. щ.д.): 87 - Превозни средства, различни от подвижния 
железопътен или трамвайния състав, и техните части и принадлежности; 

• 2,65% (2,85 млрд. щ.д.): 03 - Риби и ракообразни, мекотели и други водни 
безгръбначни; 

• 2,61% (2,8 млрд. щ.д.): 27 - Минерални горива, минерални масла и продукти от 
тяхната дестилация; битумни вещества; минерални восъци; 

• 2,59% (2,78 млрд. щ.д.): 39 - Пластмаси и изделия от тях; 
 
Най-големият износ на Дания през 2020 г.: 
 

• 15,4% (16,5 млрд. щ.д.): 3004 - Лекарства (с изключение на стоки от позиция 
30.02, 30.05 или 30.06), състоящи се от смесени или несмесени продукти за 
терапевтични или профилактични цели, пуснати в измерени дози (включително 
тези под формата на системи за трансдермално приложение) или под формата или 
опаковки за продажба на дребно. 

• 2,91% (3,12 млрд. щ.д.): 0203 - Месо от свине, прясно, охладено или замразено. 
• 2,01% (2,15 млрд. щ.д.): 8502 - Електрически генераторни агрегати и ротационни 
преобразуватели. 

• 1,99% (2,14 млрд. щ.д.): 3002 - Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за 
терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни 
фракции и модифицирани имунологични продукти, дори получени чрез 
биотехнологични процеси; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с 
изключение на дрожди) и подобни продукти. 

• 1,49% (1,6 млрд. щ.д.): 0406 - Сирене и извара. 
• 1,42% (1,53 млрд. щ.д.): 9403 - Други мебели и части от тях. 
• 1,31% (1,4 млрд. щ.д.): 2937 - хормони, простагландини, тромбоксани и 
левкотриени, естествени или възпроизведени чрез синтез; производни и техни 
структурни аналози, включително верижно модифицирани полипептиди, 
използвани предимно като хормони. 

• 1,29% (1,39 млрд. щ.д.): 3507 - Ензими; приготвени ензими, неупоменати, нито 
включени другаде. 

• 1,28% (1,38 млрд. щ.д.): 2710 - Петролни масла и масла, получени от битумни 
минерали, различни от сурови; препарати, неупоменати, нито включени другаде, 
съдържащи тегловно 70 % или повече петролни масла или масла, получени от 



ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ДАНИЯ 
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ - 

КОПЕНХАГЕН 

 

10/ 
Гамлехаве Алей 7, 2920 Шарлотенлунд, Копенхаген, Кралство Дания 

Gamlehave Alle 7, 2920 Charlottenlund, Copenhagen, Kingdom of Denmark 

битуминозни минерали, като тези масла са основните съставки на препаратите; 
отработени масла. 

 
Стойността на стоковия внос за Дания възлиза на 96 млрд. млрд. щ.д. през 2020 г. Общият 
внос на стоки за Дания намалява с 0,43% в сравнение с 2019 г. Вносът на стоки намалява 
с 418 млн. щ.д. (стойността на стоковия внос за Дания е равна на 97 млрд. щ.д. през 2019 
г.) 
 
Внос на Дания през 2020 г. по държави: 
 

• Германия с дял от 21% (21 млрд. щ.д.) 
• Швеция с дял от 12,5% (12,1 млрд. щ.д.) 
• Холандия с дял от 8,46% (8,18 млрд. щ.д.) 
• Китай с дял от 7,8% (7,55 млрд. щ.д.) 
• Полша с дял от 4,54% (4,4 млрд. щ.д.) 
• Обединеното кралство с дял от 3.57% (3.45 млрд. щ.д.) 
• Италия с дял от 3.37% (3.26 млрд. щ.д.) 
• Норвегия с дял от 3,29% (3,18 млрд. щ.д.) 
• Белгия с дял от 3,29% (3,18 млрд. щ.д.) 
• Франция с дял от 3,09% (2,99 млрд. щ.д.) 

 
Внос на Дания през 2020 г. по продукти: 
 

• 4,88% (4,73 млрд. щ.д.): 8703 - Автомобили и други моторни превозни средства, 
предназначени главно за превоз на хора (различни от тези от позиция 87.02), 
включително комбита и състезателни автомобили. 

• 3,88% (3,75 млрд. щ.д.): 3004 - Лекарства (с изключение на стоки от позиция 
30.02, 30.05 или 30.06), състоящи се от смесени или несмесени продукти за 
терапевтични или профилактични цели, пуснати в измерени дози (включително 
тези под формата на трансдермални системи за прилагане) или под формата или 
опаковки за продажба на дребно. 

• 3,21% (3,11 млрд. щ.д.): 8471 - Машини за автоматична обработка на данни и 
техни агрегати; магнитни или оптични четци, машини за транскрибиране на данни 
върху носители на данни в кодирана форма и машини за обработка на такива 
данни, неупоменати, нито включени другаде. 

• 2,59% (2,51 млрд. щ.д.): 8525-Предавателни апарати за радиотелефония, 
радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемник или 
апарат за запис или възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; видеокамери 
за неподвижни изображения и други видеокамери; цифрови фотоапарати. 

• 1,6% (1,55 млрд. щ.д.): 2710 - Петролни масла и масла, получени от битумни 
минерали, различни от сурови; препарати, неупоменати, нито включени другаде, 
съдържащи тегловно 70 % или повече петролни масла или масла, получени от 
битуминозни минерали, като тези масла са основните съставки на препаратите; 
отработени масла. 

• 1,56% (1,51 млрд. щ.д.): 2709 - Петролни масла и масла, получени от битумни 
минерали, сурови. 

• 1,12% (1,08 млрд. щ.д.): 3002 - Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за 
терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни 
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фракции и модифицирани имунологични продукти, дори получени чрез 
биотехнологични процеси; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с 
изключение на дрожди) и подобни продукти. 

• 1,09% (1,05 млрд. щ.д.): 8901 - Круизни кораби, екскурзионни лодки, фериботи, 
товарни кораби, баржи и подобни кораби за превоз на хора или товари. 

• 1,06% (1,03 млрд. щ.д.): 9403 - Други мебели и части от тях. 
 
 
 
ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 
 
Търговия: 
 

Година 
Стокообмен 
млн. евро 

Ръст 
% 

Износ 
млн. 
евро 

Ръст 
% 

Внос 
млн.евр
о 

Ръст 
% 

Салдо 
млн.евро 

2005 105.8 12.1 29.6 10.4 76.2 12.7 -46.6 
2006 116.5 10.1 37.1 25.3 79.4 4.2 -42.3 
2007 137.5 18.0 32.9 -11.3 104.6 31.7 -71.7 
2008 150.0 9.1 41.7 26.7 108.3 3.5 -66.6 
2009 139.3 -7.1 35.3 -15.3 104 -4.0 -68.7 
2010 153.2 10.0 57.5 62.9 95.7 -8.0 -38.2 
2011 223.1 45.6 135.0 134.8 88.1 -7.9 46.9 
2012 185.9 -16.7 95.0 -29.6 90.9 3.2 4.1 
2013 195.0 4.8 101.9 7.2 93.1 2.4 8.8 
2014 211.0 8.2 104.7 2.7 106.3 14.1 -1.6 
2015 250.0 18.6 125.5 19.9 124.5 17.2 1.0 
2016 264.4 5.76 144.8 15.4 119.6 -4.0 25.2 
2017 299.7 13.4 161.0 11.2 138.7 16.1 22.2 
2018 354.3 18.2 206.8  28.4 147.4 6.3 59.3 
2019 320.5 -9.5 176.6 -14.6 143.9 -2.4 32.7 
2020 342.2 6.6 194.2 10.0 147.9 2.4 46.3 

Източник: Министерство на икономиката 
 
През 2020 г. търговско салдо в търговията с Дания е положително, износът се е 
увеличил с 6.6 %, а вносът – също, с 2.4%. 
През първите три месеца на 2021 г. стокообменът възлиза на 97.553 млн. евро (+18.3 
%), от които износ 57.156 млн. евро (+30.7 %) и внос 40.397 млн. евро (+4.4%). 
 
 

СТОКОВА СТРУКТУРА НА СТОКООБМЕНА  
Водещи стокови групи в износа за Дания за 2020 г. 

No Описание  EUR’000 % 

 Общо  194 292.0 0.7 

1 Мотоциклети (включително веломоторите) и 
велосипеди със  спомагателен двигател 21 808.7 11.2 

2 Други мебели и техните части 16 255.2 8.4 

3 
Арматурни артикули и подобни устройства за 
тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни 
съдове 

15 966.9 8.2 
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4 Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други 
подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда   13 233.8 6.8 

5 Електрическа енергия 11 914.7 6.1 

6 Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 
3002,  3005 или  3006)  10 428.8 5.4 

7 Други двигатели 8 193.1 4.2 

8 
Пружини за легла и поставки за матраци; артикули  за  
легла и подобни артикули (например дюшеци, юргани,  
пухени  завивки, пуфове, възглавници)  

7 985.8 4.1 

9 Инструменти и апарати за автоматично регулиране 
или контрол 5 974.3 3.1 

10 Семена от слънчоглед, дори натрошени 3 069.0 2.2 

Водещи стокови групи във вноса от Дания за 2020 г. 
No Описание  EUR’000 % 

 Общо  165 185.1 0.5 

1 Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 
3002,  3005 или  3006 31 389.2 21.2 

2 Ракообразни, дори без черупки 7 058.0 4.8 

3 
Арматурни артикули и подобни устройства за 
тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни 
съдове 

5 688.4 3.8 

4 Препарати от видовете, използвани за храна на 
животни 4 047.0 2.7 

5 Меса от животни от рода на свинете, пресни, 
охладени или  замразени 3 807.6 2.6 

6 Инструменти и апарати за автоматично регулиране 
или контрол 3 762.9 2.5 

7 Ядрени реактори, котли, машини, апарати и 
механизми; части за тези машини или апарати 3 404.2 2.3 

8 Сирена и извара 2 982.6 2.0 

9 Живи животни от рода на свинете 2 909.4 2.0 

10 
Центрофуги, включително центрофугалните 
изстисквачки; апарати за филтриране  или  
пречистване на течности или газове 

2 721.4 1.8 

Източник: Министерство на икономиката 

Водещо място в българския износ за Дания заемат медикаменти, кръв и кръвни 
продукти, арматури, текстилни и трикотажни продукти, мебели, алуминиево фолио, 
слънчогледови семена, електрическа енергия. 

Българският внос от Дания в основната си част се формира от медикаменти, арматури, 
меса, морски дарове, измервателна техника, кръв и кръвни продукти, инсектициди и 
други химически продукти. 
 
 
Инвестиции в България: 
 
Най-големите датски инвестиции са на компанията „Карлсберг” в производството на бира 
в българските дружества „Пиринско пиво” и „Шуменско пиво”.   
 

Водещи фирми-инвеститори са: 
 

  КАРЛСБЕРГ БРЮЪРИС Пивоварна индустрия 
  ДАНФОС Радиаторни вентили 
  БРУНАТА Топлинно счетоводство 
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  АМИНОДАН ГРУП Пречиствателни системи 
  МЬОЛЕР – МАЕРСК Логистика   
  ЕГМОНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОЛДИНГ Издателска дейност 
  ЮСК / JYSK/ Мебели 

 
 
ТУРИЗЪМ 
 
 

Туристопоток между България и Дания 

Година 
Брой датски 
туристи в 
България 

Изменение 
спрямо 
предходна 
година,% 

 

Брой 
българи, 
посетили 
Дания 

Изменение 
спрямо 

предходна 
година,% 

2005 72 094 31.9 5 457 1.4 
2006 88 635 22.9 6 688 22.6 
2007 88 524 -0.1 5 272 -21.2 
2008 115 038 30.0 6 660 37.1 
2009 78 887  -31.4 3 790 -43.1 
2010 75 701  -4.0 3 310 -12.7 
2011 75 233 -0.6 2 803 -15.3 
2012 65 478 -13.0 7 481 166.9 
2013 67 851 3.6 11 690 56.3 
2014 54 485 -19.7 11 277 -3.5 
2015 47 800 -12.3 11 994 6.4 
2016 67 586 41.4  20 702 72.6 
2017 61 363 -9.2  28 868 43.8 
2018 14 016 20.4  12 317 -4.5 
2019 45 905 -7,3  28 493 -1.6 
2020 3600 89  Няма данни  

1-3.2021 392 -81.5  Няма данни  
Източник: Министерство на туризма 

 
Датските граждани проявяват интерес към морския туризъм, тематични пътувания 

в България, балнеоложки и културен туризъм.  
 
 
 
ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 
 
Важни институции: 
 
Министерство на промишлеността, бизнеса и финансовите въпроси; 
Taenk Forbrugerraadet - Датският потребителски съвет (на датски); 
Датски потребителски омбудсман; 
Европейски потребителски център (ECC); 
Европейски потребителски център в Дания; 
 
Водещи търговско-промишлени палати, стопански камари и браншови организации: 



ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ДАНИЯ 
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ - 

КОПЕНХАГЕН 

 

14/ 
Гамлехаве Алей 7, 2920 Шарлотенлунд, Копенхаген, Кралство Дания 

Gamlehave Alle 7, 2920 Charlottenlund, Copenhagen, Kingdom of Denmark 

 
Датската търговска камара; 
Търговския съвет; 
Датската търговска камара; 
Датска федерация на малките и средни предприятия; 
 
 
 
Правно-нормативни източници:  
 
Двустранните търговско-икономически отношения се регламентират от: 
• Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото, 

1988г.;  
• Дългосрочна спогодба за научно-техническо сътрудничество в областта на агро-

промишления комплекс, 1989 г.; 
•   Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, 1995 г.;  
• Споразумение за развитие на икономическото, промишленото и техническото 

сътрудничество, 1994 г.; 
•   Споразумение за сътрудничество в областта на околната среда, 1999 г.;  
•   Спогодба за сътрудничество в областта на строителството, 1997 г.;  
•   Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари, 1999 г. 
• Договор за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския 

съюз, подписан на 25 април 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г. 
 
 
КООРДИНАТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ И СТИВ 
 
Посолство на Република България в Копенхаген, Кралство Дания 

Служба по търговско-икономическите въпроси в Копенхаген, Кралство Дания 

Гамлехаве Алей 7, 2920 Шарлотенлунд, Копенхаген, Кралство Дания 

Gamlehave Alle 7, 2920 Charlottenlund, Copenhagen, Kingdom of Denmark 

+453963001, +453963003 

Email: v.gelev@mi.government.bg 

 

 
 
 
 
 
Изготвил:  Васил Гелев 
 
Ръководител 
Служба по търговско-икономическите въпроси  
гр. Копенхаген, Кралство Дания 


